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Barcelona, 28 d’agost de 2018 

 
 

Honorable Conseller del Departament d’Interior Sr. Miquel Buch, 

 

Arrel de les actuacions obertes per la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia 

on es sol·licita a la Prefectura i la Direcció General de la Policia la identificació 

dels agents comminats a actuacions policials, per part de sindicat representatiu 

del cos de Mossos d’Esquadra USPAC, li volem fer les següents consideracions i 

suggeriments: 

1. Deixi, d’una vegada per totes, de fer política amb els funcionaris del cos 

de Mossos d’Esquadra, i preocupis de les nostres condicions de treball, 
ja que no ha mogut ni un dit des que està al càrrec. 

 

2. USPAC va negar-se a reunir-se amb vostè fins que no respectés a tots els 

mossos com a institució i com a persones. A vostè i al Govern presidit pel 

Sr. Joaquim Torra no els importem el més mínim, excepte quan es tracta 

d’utilitzar-nos de forma partidista com van fer l’1-O o estan fent ara: 

posant-nos al mig d’un debat polític del qual tornem a sortir 

esquitxats i, com a investigats els de sempre, els agents de a peu, 
els quals únicament seguim instruccions dels nostres comandaments. 

 

3. Des de la Conselleria, que vostè presideix, es va dir i anunciar per tot 

arreu que: 

 

 
 

El resultat de les seves paraules és l’apertura d’unes diligències a 
Fiscalia contra els agents que, seguint ordres dels seus 
comandaments, van procedir a identificar als individus que estaven 

participant en els incidents on es va requerir, per part de la sala, la nostra 

presència. 
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Des d’USPAC li demanem que tant vostè, com el Director General de la 

Policia Sr. Andreu Joan Martínez i Hernández, i el cap de la Prefectura de 

Policia Sr. Miquel Esquius presentin un escrit signat assumint tota la 
responsabilitat i exculpant a qualsevol agent donat que han obeït 
les seves ordres.    
 

 

4. Un consell: no s’enganyi i que ningú l’enganyi, Sr. Buch, té a tot el CME 
“fins als nassos” de vostè i del seu Govern.  

 

Continua obert el conflicte col·lectiu promogut per USPAC el 

16/06/2018 i que li resumeixo: estem cobrant l’hora extraordinària per 

sota d’una hora ordinària, no ens han pagat les hores extraordinàries que 

ens van obligar a fer pel dispositiu àgora i que puja a 4,3 milions d’euros 

(setembre i octubre 2017), i ens han tret totes les ajudes del Fons d’Acció 

Social. Li vam donar l’oportunitat de parlar al darrer Consell de la Policia 

12/07/2018, i lluny de fer-ho ens va menysprear des d’una posició de 

superioritat que li dóna el seu càrrec, va donar l’esquena a tot el 

col·lectiu, i tan sols va tenir la mínima deferència de contestar de viva 

veu. En quant a les condicions laborals, estem més a prop de 
semblar una policia de qualsevol república “bananera” que la 
d’una gent com es mereix el poble de Catalunya. Els mossos i les 
seves famílies no estan a la seva agenda política. 
 
 

SI VOSTÈ NO ENS RESPECTA, NO ESPERI QUE HO FACIN ELS ALTRES !! 
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